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Slavs and Tatars / Ora et lege
V působivých prostorách starobylého kláštera můžete ještě 
do konce září navštívit výstavu, která propojuje současné 
umění s učením benediktinů. Svůj výtvarný projekt před-
stavili také Slavs and Tatars, umělecký kolektiv založený 
polsko-íránským duem. 

Broumov www.klasterbroumov.cz

19. 6. 
— 30. 9. 

Polský institut
v Praze září2021

1. 
—30. 9.

1. 
—29. 9.

17. 
—18. 9.

17. 
—24. 9.

1. 
—18. 9.

+ 1. 
—30. 9.

Setkání s polskou kulturou
Výstavy, setkání a programy pro děti k 55. výročí partner-
ství Brna a Poznaně. Setkání zástupců obou měst proběhne 
20. září, kdy se uskuteční i diskuse s Karin Lednickou 
o její slezské románové kronice Šikmý kostel za doprovodu 
hornické kapely Kamraci. 

Brno, Knihovna Jiřího Mahena www.kjm.cz 

PL in PLzeň
Volný cyklus polských kultur-
ních akcí v  Plzni pokračuje 
v září venkovní výstavou v Ša-
faříkových sadech s  názvem 
Polsko: architektura & kultura. 
Polští pouliční umělci se před-
staví na populárním festivalu 
Pilsen Busking Fest, kde na návštěvníky čeká například 
ohňová show. Milovníci polského divadla se mohou těšit 
na představení divadla TR z Varšavy a Národního starého 
divadla z Krakova, jež na festival Divadlo Plzeň přijedou 
se svým představením 3SESTRY. A třešničkou na dortu 
bude polský program filmového festivalu Finále, kde se 
v letošní speciální sekci ZOOM Polsko objeví pět polských 
filmových titulů.

Plzeň, Šafaříkovy sady a další místa

Listuj světem / Výstava 
polských ilustrací pro děti
Premiéra nové putovní výstavy. Prohlédněte si ilustrace 
nejlepších současných polských autorů v knihách vydaných 
v českých překladech. Ponořte se do oceánu, projděte 
antickým labyrintem, poznejte lidský mozek nebo pro-
zkoumejte tajemství hub! Pro děti je přichystaná soutěž 
o knižní ceny.

Organizátoři: Polský institut v Praze, Polský knižní institut 
– Instytut Książki

1.–18. 9. / Městská knihovna Tábor

1.–30. 9. / Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Bardzo fajný letní kino a polské 
delikatesy
Polský večer v oblíbené 
Klubovně s filmem Pot 
(Sweat, 2020) Magnu-
se von Horna. Jak náš 
život ovlivňují sociální 
sítě? Sylwia, kterou ex-
celentně ztvárnila polská 
herečka Magdalena Koleśnik, je úspěšnou trenérkou fit-
nessu a známou influencerkou. Virtuální život jí ale začíná 
přerůstat přes hlavu. Promítání filmu začne po setmění, 
vstup 50 Kč. 

Organizátor: spolek Popular z. s. za podpory
Česko-polského fóra MZV ČR

Praha 6, Klubovna https://bardzofajny.cz

Visegrádské letní kino
Filmové rozloučení s létem – další projekce letního kina, 
které pořádá 3Kino v rámci projektu Moje Mariánské. Ve-

čer 2. září bude patřit nezávislému 
filmu Bobry, jenž je směsí komedie 
a duchařského hororu. V pátek 3. září 
pořadatelé promítnou snímek Tvář 
režisérky Małgorzaty Szumowské – 
komediální drama o člověku, který 
při pracovním úrazu přišel o obličej. 
Poslední večer letního kina je vyhra-
zen maratonu krátkých filmů.

Vstup zdarma, začátek promítání 19:30.

Praha 1 / Mariánské náměstí www.3kino.cz

Skupina 999 
/ fotografická výstava
Sdružení českých a polských fotografů 
Skupina 999 představí své práce v krás-
ném historickém domě v centru Pardu-
bic. Členy skupiny spojuje láska k oboru 
a léty prověřené přátelství, nejsou vázáni 
společnými tématy svých děl – každý z nich vystaví své 
nejnovější projekty.

Pardubice, Mázhaus www.mazhauspardubice.cz

Co je Trojmoří?
Proč se Evropa mezi Berlínem a Moskvou na ose sever – jih 
potřebuje propojovat? Spolupráci ve formátu Trojmoří ini-
ciovalo Polsko a Chorvatsko, postupně se k němu připojilo 
Česko a další země. Jak se liší polský a český pohled? Dis-
kutovat budou šéfredaktor portálu Trimarium.pl Grzegorz 
Górny, politolog Piotr Bajda, a diplomat, ředitel odboru 
střední Evropy na Ministerstvu zahraničních věcí Jiří Šitler 
a Martin Svárovský z think-tanku Evropské hodnoty pro 
bezpečnostní strategie.

Praha 1, Knihovna Václava Havla  www.vaclavhavel.cz

Kopřiva 2021 / Zepředu zezadu
Na programu letošního festivalu netradičních divadel v Ko-
přivnici bude i polské představení Zepředu zezadu, které 

diváky přenese do upadajícího Polska konce 
18. století. Protagonistou oceňovaného sa-
tirického představení je lublinský polonista, 
herec a recitátor Mateusz Nowak, jenž v di-
vadelním zpracování knižní předlohy využil 
především obrazy makabrózního světa šašků.

Kopřivnice  www.koprivafest.cz

Concertino Praga 2021
V 55. ročníku mezinárodní rozhlasové soutěže mladých 
hudebníků opět zabodovaly i polské hudební talenty: mezi 

finalisty v komorní kategorii se probojovalo 
varšavské smyčcové kvarteto Veloce String 
Quartet, které se představí na finálovém 
koncertě v Anežském klášteře. Koncert bude 
živě přenášet Český rozhlas D-dur. V rámci 
Talent Stage festivalu Dvořákova Praha vy-
stoupí polská houslistka Milena Piorunska.

Praha 1, Anežský klášter a Rudolfinum
www.concertino.rozhlas.cz

Febiofest
Febiofest se vrací v zářijovém 
termínu a přinese tři polské 
či koprodukční tituly. Křehký 
příběh mladé dívky I Never Cry 
režiséra Piotra Domalewského je zajímavým příspěvkem 
k tématu pracovní migrace Poláků. Film Maryjki režisérky 
Darie Woszek je oceňován především díky originálnímu 
pohledu na ženskou sexualitu a menopauzu. V sekci vě-
nované producentu Mikeu Downeymu si diváci mohou 
připomenout loňskou novinku Agnieszky Holland, film 
Šarlatán v hlavní roli s Ivanem Trojanem.

Praha 1, Cinema City Slovanský dům  www.febiofest.cz

Hradecký slunovrat / Welcome 
tour
Welcome tour festivalu Hradecký slunovrat je koncert-

ní turné kapel, které v minulosti účinkovaly na 
„Welcome scéně“. A protože hlavním hostem 
letošního červnového festivalu bylo Polsko, budou 
ve Welcome tour hojně zastoupeny právě polské 
skupiny. Na různých místech v ČR se představí 
Fifidroki, Max Bravura, Slow Sunset, Anna My-
słajek a Ciśnienie.

Brno, Praha, Ostrava a další místa
www.hradeckyslunovrat.cz

Dědictví Ústavy 3. května 
v debatě o budoucnosti Evropy
Může událost, ke které došlo před 230 lety, vnášet aktu-
ální poslání do právě probíhající diskuse o budoucnosti 
Evropy? Co může příběh polsko-litevské unie znamenat 
dnes pro unii evropskou? Tyto a další otázky proberou 
významní hosté z Polska, Litvy a Velké Británie. Hlavním 
řečníkem bude uznávaný historik prof. Robert Frost. Akci 
pořádají společně velvyslanectví Polska, Litvy a Slovinska, 
Zastoupení Evropské komise v Praze a Polský institut.

Anglicky s tlumočením do češtiny.

Praha 1, Evropský dům

Noc literatury 
/ Jakub Żulczyk: 
Oslněni světlem
Varšavská smetánka i podsvětí a v hlavní roli dealer kokainu 
Jacek. Jediné, co může zkažené město zachránit, je potopa, 
která ho smete. Těsně nad hladinou Vltavy přečte ukázku 
z knihy Vojtěch Vondráček, člen Divadla Na zábradlí známý 
také filmovými a televizními rolemi. Představovanou knihu 
vydal Protimluv v překladu Michaela Alexy a Jana Fabera.

Praha 4, Veslařský ostrov, loděnice TJ Tatran
www.nocliteratury.cz

Svět knihy Praha / polský 
program
Dvě nové výstavy, šest autorů a autorek a jeden koncert. 
Polský program na Světě knihy představí tři výrazné feno-

mény: literaturu non-fiction v čele s re-
portáží, ceněné ilustrace pro děti a dílo 
světoznámého autora sci-fi Stanisława 
Lema, který by letos oslavil 100. naroze-
niny. To vše nejen v komiksech českých 
kreslířů. V sobotu 25. září od 19:00 zahra-
je na Gauči ve Stromovce kapela Hańba! 
a po celou dobu veletrhu můžete navštívit 

stánek s polským knihkupectvím v originálech i českých 
překladech.

Spoluorganizátor: Instytut Książki

Praha 7, Výstaviště Holešovice

Cena Václava Buriana / Monika 
Sznajderman a Krzysztof 
Siwczyk 
Jury 6. ročníku básnického klání autorů z Česka, Polska, 
Slovenska a Německa nominovala také gliwického básníka, 
esejistu a literárního publicistu Krzysztofa Siwczyka. Cenu 
Za kulturní přínos ke středoevropskému dialogu přijede 
osobně převzít loňská laureátka Monika Sznajderman, spi-
sovatelka a zakladatelka prestižního nakladatelství Czarne.

Olomouc www.facebook.com/cenavaclavaburiana

Evropský den jazyků 2021
V celé Evropě se na konci září konají kulturní akce předsta-
vující evropské jazyky, v Praze programy tradičně pořádají 

zahraniční kulturní centra. Zveme vás na sezná-
mení (nejen) s polštinou! Na programu bude 
i tradiční Speak-dating v mnoha evropských 
jazycích. S naší lektorkou polštiny si můžete 
vyzkoušet třeba polské jazykolamy a zjistit, zda 
jsou složité, nebo naopak jednoduché.

Praha 1, Pasáž Lucerna

Kurzy polštiny 2021/2022
zimní semestr 4. 10. 2021 – 11. 2. 2022 
letní semestr 14. 2. 2022 – 23. 6. 2022

Polský institut v Praze nabízí výuku polštiny v různých 
stupních pokročilosti. Zápisy do kurzů probíhají v září 2021, 
buď osobně v otevírací době knihovny nebo e-mailem na 
adrese: betata.mocova@instytutpolski.pl 

Účast v kurzu je možná po vyplnění přihlášky, souhlasu 
o zpracovaní osobních údajů a uhrazení kurzovného za 
daný semestr.

Studenti mají možnost využívat knihovnu a mediatéku 
Polského institutu s nejnovějšími učebnicemi, slovníky 
a dalším materiálem.

2. 
—4. 9.

23. 
—26. 9.

28. 9.

2. 
—30. 9.

Jan Pamuła / Trienále SEFO 
2021
Retrospektivní výstava Jana Pamuły, zakladatele a průkop-
níka počítačového umění v Polsku. Vůbec poprvé se může 
česká odborná i široká veřejnost seznámit s jedinečnou 
tvorbou jednoho z klíčových zástupců polského poválečné-

ho geometrického umění. Výstava navazuje 
na systematické představování nejvýznač-
nějších umělců tvořících v prostoru střední 
Evropy. Koncepčně zapadá do projektu Stře-
doevropského fóra Olomouc, které založili 
ministři kultury V4 v roce 2008. Na výstavě je 
k vidění umělcova malířská, objektová i gra-
fická tvorba včetně jeho prvních počítačových 
grafik. V rámci Trienále se můžete seznámit 
i s celou řadou dalších polských kulturních 
prvků, více najdete na webu muzea.

Olomouc / Muzeum moderního umění www.muo.cz

24. 6.
2021 

— 2. 1.
2022

1. 9.
/ 19:00

21. 9.
/ 10:00

22. 9.
/ 18:00

29. 9.
/ 16:00

15. 9.
/ 19:00

16. 9.
/ 20:00

17. 9. 
— 9. 10. 

Okupanty z donucení 
/ dokumentární film
V noci z 20. na 21. srpna 1968 vstoupilo na území Čes-
koslovenska 200 tisíc vojáků pěti armád zemí Varšavské 
smlouvy: Sovětského svazu, Polska, Maďarska, Bulhar-
ska a NDR. Jak 28 tisíc polských vojáků vnímalo účast 
ve vojenské intervenci? Jak se k nim chovali Češi? Jak 
na okupaci Československa reagovali Poláci? Dozvíte se 
v dokumentárním filmu, který připravila nezisková orga-
nizace Post Bellum.

Praha 1, Kino Ponrepo www.postbellum.cz

Chopinovský koncert 
/ Marek Kozák
Semifinalista Mezinárodní klavírní soutěže Frydery-
ka Chopina ve Varšavě v roce 2015, letošní laureát 
mezinárodní klavírní soutěže Gezy Andy v Curychu, 
jedné z nejprestižnějších a nejobtížnějších klavírních 
soutěží, přednese skladby Fryderyka Chopina v Roho-
vém sále děčínského zámku, v místech, kde skladatel 
pobýval jako host rodiny Thun-Hohensteinů.

Zámek Děčín www.zamekdecin.cz

Polský den v zahradách
Zveme vás do zahrad polského velvyslanectví, které se 
otevírají jen jednou ročně! Čekají vás koncerty, program 
pro děti, kulinářské zážitky, beseda s pořadem ČT Bedekr 
a prezentace polských měst a regionů. Přijďte ochutnat 
polské speciality a strávit příjemné odpoledne. Hudební 
program nabízí koncerty kapel Chwila Nieuwagi a Janusz 
Prusinowski Kompania. Novinkou v letošním ročníku Pol-
ského dne v zahradách bude letní kino, které představí film 
Každý má své léto.

4. 9.
/ 15:00

9. 9.
/ 17:00

9. 9.
/ 18:00

https://twitter.com/PLInst_Praha
https://www.facebook.com/polskyinstitut
https://instytutpolski.pl/praha/

